
Referat af Vandværkets 

generalforsamlingen den 29. marts 2019 

 

Følgende deltog fra bestyrelsen: Jakob Arlt, Tom jensen, inga Skjærris, Vagn 

Hitz, Kurt Larsen og Henning Wilken Christensen (ref). 

I alt deltog 14 personer ved generalforsamlingen 

Dagsordenen: 

1.Valg af dirigent—Inga Skjærris blev valgt, Inga Skjærris konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

2. Formandens beretning: 

• Forbruger udvikling. Viby vandværk har i 2018 haft ca.750 interessenter 

hertil kommer alle lejlighederne i bl.a. Boligselskaberne. Vandværket har 

i 2018 haft en tilgang af 13 nye boliger Skovly og hertil kommer 

yderligere 16 nye som er under opførelse. 

• Anlægsarbejdet: 

o  Årets er blevet brugt til etablering af nye vandmåler brønde 

hvilket har medført at der er blevet fundet en del utætheder på 

vandrørene, disse er nu blevet udbedret.  

o Der er blevet opsat en del flere digitale vandmålere, der mangler 

at blive opsat ca. 300 endnu.  

• Ledningsbrud:  

o Der er blevet udbedret ledningsbrud i Vestergade, Vibevej, og 

Lindevej. 

• Vandforbruget og vandspild: 

o  Der er solgt ca. 105.000 m3 vand. Der har været enkelte 

vandledningsbrud, som er blevet udbedret. Vandspildet er gennem 

året blevet reduceret betydeligt efter etablering af målerbrøndene. 

• Vandanalyserne:  

o Der er i årets løb blevet foretaget mange vandanalyser af Eurofins, 

hvilket er et lovkrav, vores vandprøver ser fornuftige ud.  

     Analyserne overholder de gældende kvalitetskrav.  

     Vi vil forsøge at fordele udtagning af vandanalyserne over 4 år,  

     så vi derved undgår, at skal af med 90.000 kr. på et år.  

• Arrangementer kurser:  

o Bestyrelsen har deltaget i flere arrangementer som bl.a. Vandrådet 

har inviteret til.  



     Viby Vandværk har i 2018 deltaget i Viby Høstfesten med en  

     stand. Baggrunden var, at vi gerne vil fortælle borgerne om de  

     ting som vandværket arbejder med. 

• Viby By fylder 160 år i 2019. Det vil blive markeret i forbindelse med 

høstfesten. Viby Vandværk har mulighed for at deltage. 

• Viby vandværk har deltaget i et møde med FORS, da der skulle indgås 

nye aftaler i forbindelse med leveringen af målerresultater. Vandværk får 

nu 19 kr.+ moms.pr. måleraflæsning som vi afleverer til Fors. 

• Ny bankaftale: 

o  Bestyrelsen har indgået ny bankaftale med Spar Nord, idet det har 

været umuligt at få forlænget vandværkets kassekredit i Nordea. 

• Bestyrelsesmøder: 

o  Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder sidens sidste 

generalforsamling. 

• Takstblad:  

o Takstbladet er blevet revideret, hvilket betyder, at der nu skal 

betales for stikledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag og 

hovedledningsbidrag.  

 Taksterne på vandet i 2019 fastholdes på 800 kr. pr. måler og      

 6.50 kr.  pr.m3 + grøn afgift på 6.37kr. pr. m3 alle priser er eks.   

 Moms.  En m3 vand vil i 2019 koste 16,09 kr. inkl. Moms og   

 grøn afgift. Spildevandsafledningen til FORS vil for 2019 koste     

 39,14 kr. inkl. moms.  I alt koster en m3 vand inkl.  

 Spildevandsafledning 55,53kr. inkl. Moms 

• Tethylssystemet er et godt ledelsesværktøj, som holder øje med de 

opgaver der skal udføres på vandværket. 

• Vandværkets vedtægter: 

o  Bestyrelsen har gennemgået og tilrettet vandværkets vedtægter, 

så de også lever op til EU`s forordninger 

• Fjernaflæsningen af vandmålerne:  

o Viby vandværk er kører flere gange om året rundt i Viby for at hold 

øje med forbrugernes vandforbrug, men også for at give 

forbrugerne besked hvis deres vandforbrug er meget anderledes i 

forhold til sidste aflæsning. 

• Udskiftningen af vandledningerne: 

o  Vandledningerne i Toftevangen, Horsevænget og Vestergade 

trænger til en renovering. Der forsøges at få et lån i 

Kommunekredit på ca. 3mio kr. til disse ledningsudskiftninger. 

• Kapacitetsanalysen af Viby Vandværk: 

o  Der udpumpes ca. 140.000 m3 vand om året fordelt på vores 

forbrugere. Viby vandværk har indvindingsret til 160.000 m3 vand 

om året. 



        Formandens beretning blev godkendt. 

3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

       Inga Skjærris gennem gik regnskabet. Regnskabet blev drøftet og     

        godkendt. 

4.Behandling af ændring af vandværkets vedtægter: 

o Inga Skjærris gennemgik de reviderede punkter i 

vandværkets vedtægter, som blev godkendt med en enkelt 

rettelse. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

o På valg er Jakob Arlt--- Jakob blev genvalgt 

                             Henning Wilken Christensen --- Henning blev genvalgt 

                             Kurt M. Larsen ------ Kurt blev genvalgt. 

6.  Valg af suppleanter: 

      På valg er Kaj Hussmann, var ikke mødet op 

      På valg er Martin Vinblad, som er rejst fra VIBY 

       Nyvalg blev Søren Kaare og Peter Bekke. Begge var tilstede på  

        Generalforsamlingen. 

7. Valg af ekstern regnskabskonsulent: BC Revision Roskilde blev   

        genvalgt. 

8. Eventuelt: 

Peter Bekke Hønskvejen18 nævnte at der var problemer med at få nok 

vandtryk til deres ejendom. F.eks. kan to personer ikke tage bad samtidigt. 

Jakob nævnte, at han omgående vil kontakte vandværkets VVS’er der vil om 

muligt blive opsat en trykforøger. 

 

 

 Dirigenten sluttede mødet og takkede for god ro og orden.  

  

 

Henning Wilken Christensen 

 

 


